
Z á p i s 
 

z 94. zasedání Rady MČ Brno-Bohunice konaného dne 09.02.2022 
 

Přítomni: Ing. Crha, pan Hrdlička, Mgr. Stará, Mgr. Nádvorníková, MUDr. Pejčoch, Mgr. Múdra, 
pan Juras, Ing. Kamarád 

 

Zasedání ve formě telekonference řídil místostarosta MČ Brno-Bohunice pan Milan Hrdlička. 
Forma zápisu hlasování – pro/proti/zdržel se/přítomno. 
 

I. Program jednání: 
 

Rada MČ Brno-Bohunice schválila beze změn předložený program jednání, který je přílohou 
č. 1 zápisu. 
Hlasování – 6/0/0/6. 

 

Rada MČ Brno-Bohunice pověřila pana Josefa Jurase podepsáním zápisu z 94. zasedání 
Rady MČ. 
Hlasování – 6/0/0/6. 

 
II. Schválení zápisu Rady MČ ze dne 26.01.2022: 
 

Rada MČ Brno-Bohunice schválila zápis z 93. zasedání Rady MČ, které se konalo dne 
26.01.2022. 
Hlasování – 6/0/0/6. 

 
III. Projednávané body dne 09.02.2022: 
 

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje zadávací podmínky na akci „Opravy a rekonstrukce 
kontejnerových stání pro komunální odpad v MČ Brno-Bohunice, II. etapa, II. část“ a seznam 
firem, které budou vyzvány k podání nabídky. Zadávací podmínky a seznam firem jsou přílohou 
č. 2 zápisu. Dále Rada MČ jmenuje výběrovou komisi ve složení pan Josef Juras, pan Mgr. Jan 
Liščinský, pan Milan Hrdlička a náhradníky komise ve složení pan Ing. Antonín Crha, paní 
Mgr. Dana Fialová, Ph.D. a paní Ing. Marie Zitterbartová, Ph.D. Příloha č. 2 zápisu je uložena 
na Odboru technických služeb. 
Hlasování – 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 

 

2) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje zadávací dokumentaci včetně příloh (Příloha č. 1 - Krycí list 
nabídky, Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů, Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo, Příloha č. 3a 
- příloha č. 2 ke smlouvě o dílo, Příloha č. 4 - Technické podmínky – projektová dokumentace 
s výkazem výměr; projektová dokumentace je zpracována v elektronické podobě, výkaz výměr 
v elektronické podobě, Příloha č. 4a – Sdělení stavebního úřadu) na akci „Úprava vybraných 
dětských hřišť, lokalita Uzbecká v MČ Brno-Bohunice“, která je přílohou č. 3 zápisu, jmenuje 
komisi ve složení pan Ing. Vlastimil Halfar, pan Milan Hrdlička, pan Vít Prýgl, pan Mgr. Jan 
Liščinský, paní Mgr. Dana Fialová Ph.D. a náhradníky komise ve složení pan Ing. Antonín Crha, 
paní JUDr. Michaela Kučerová, paní Mgr. Lucie Stará, pan Josef Juras a paní Ing. Marie 
Zitterbartová, Ph.D. Příloha č. 3 zápisu je uložena na Odboru technických služeb. 
Hlasování – 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 

 

3) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje smlouvu o dílo č. 08-020/22/TS na akci „Kompletní oprava 
elektroinstalací v objektu SVČ Švermova 19, Brno-Bohunice“ s firmou OSS Brno, s.r.o., 
Holandská 878/2, 639 00 Brno, IČO 46901850, náklady ve výši 6.972.638,25 Kč bez DPH, která 
je přílohou č. 4 zápisu a ukládá starostovi MČ smlouvu o dílo podepsat po uplynutí 
patnáctidenní lhůty pro podání námitek a po provedení rozpočtového opatření. Příloha č. 4 
zápisu je uložena na Odboru technických služeb. 
Hlasování – 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 

 

4) Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí s předloženým návrhem nařízení statutárního města Brna 
č. /2022, které bude navazovat na energetický zákon a výslovně řešit regulaci podomního 
prodeje či zprostředkování v oblasti energetických produktů na území města a ukládá vedoucí 
Odboru technických služeb sdělit toto stanovisko Živnostenskému úřadu MMB. 
Hlasování – 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 
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5) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje přílohu č. 1 ke smlouvě o poskytnutí služby na dodávku 

elektřiny č. 08-065/18/MO (číslo dodavatele P-005-2018) se společností Technické sítě, a.s., 
Barvířská 5, Brno, IČO 25512285, a to na novou kalkulaci ceny za odběr elektrické energie pro 
osvětlení hodin, umístěných u NC Švermova a osvětlení rezervoáru vody, umístěného při ulici 
Kejbaly, která je přílohou č. 5 zápisu a ukládá starostovi MČ přílohu č. 1 podepsat. 
Hlasování – 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 

 

6) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2021 o provedení 
inventarizace majetku a závazků MČ dle věcné a účetní evidence k 31.12.2021, která je 
přílohou č. 6 zápisu, včetně Inventurních soupisů z provedených fyzických inventur hmotného 
a nehmotného majetku v celkovém počtu 25, Inventurních soupisů z provedených dokladových 
inventur majetku a závazků hlavní činnosti č. 1 až č. 35 a Inventurních soupisů z provedených 
dokladových inventur majetku a závazků vedlejší hospodářské činnosti č. 1 až č. 11, ukládá 
starostovi MČ schválené inventurní soupisy podepsat a Škodní a likvidační komisi stanovit 
způsob likvidace přebytečného a neupotřebitelného majetku v souladu se „Směrnicí tajemníka 
ÚMČ Brno-Bohunice č. 1/2019“ v termínu do 31.03.2022. Příloha č. 6 zápisu, včetně 
inventurních soupisů, je uložena na Odboru majetkovém a kontroly. 
Hlasování – 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 

 

7) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje záměr pronajmout tři části pozemku p. č. 2477/1 každá 
o výměře 14,20 m2 v k. ú. Bohunice, jako příjezd ke stavbě řadových garáží při ul. Lány, který je 
přílohou č. 7 zápisu, ukládá starostovi záměr podepsat a vedoucí Odboru majetkového 
a kontroly záměr zveřejnit. 
Hlasování – 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 

 

8) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje rozpočtové opatření č. 1/RMČ v rozpočtu MČ Brno-
Bohunice pro rok 2022 dle předloženého návrhu, který je přílohou č. 8 zápisu a ukládá vedoucí 
Odboru finančního jeho provedení. 
Hlasování – 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 

 

9) Rada MČ Brno-Bohunice doporučuje Zastupitelstvu MČ nesouhlasit s projektovou 
dokumentací pro vydání územního rozhodnutí a umístění stavby polyfunkčních budov „Habitas 
Bohunice“, č. zakázky 1406 z 09/2021, zpracovanou generálním projektantem K4 s.r.o., 
Kociánka 8/10, 612 00 Brno, IČO 60734396, pro investora společnost Brodland s.r.o., Kaprova 
42/14, 110 00 Praha, IČO 05655277 z následujících důvodů: 
- připojením areálové komunikace na hlavní komunikaci na ulici Lány stykovou křižovatkou 

v místě stávajícího sjezdu dojde ke zhoršení dopravní zátěže již dnes dopravně přetížené 
ulice Lány, 

- negativního dopadu na životní prostředí obyvatel v okolí, a to především hlukem 
a prašností, 

- zásahu do památkově chráněného pozemku p. č. 887 v k. ú. Bohunice, 
- nesouladu s platným Územním plánem města Brna, 
požadovat vyřešení dopravní obslužnosti projektu „Habitas Bohunice“ jiným způsobem než 
napojením na ulici Lány a uložit vedoucí Odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko 
Majetkovému odboru MMB. 
Hlasování – 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 

 

10) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje výše finančních dotací poskytnutých z rozpočtu MČ Brno-
Bohunice na rok 2022 dle předloženého návrhu, který je přílohou č. 9 zápisu, „Smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, MČ Brno-Bohunice“ č. 08-014 až 
019/22/MČ, které jsou přílohami č. 10 až č. 15 zápisu, doporučuje zastupitelstvu schválit 
finanční dotace poskytnuté z rozpočtu MČ Brno-Bohunice na rok 2022 organizacím – TJ Tatran 
Bohunice, z. s., se sídlem Brno, Neužilova 35, IČO 00544914, ve výši 120.000 Kč, Orel jednota 
Brno-Bohunice, se sídlem Brno, Hraničky 5, IČO 65350057, ve výši 135.000 Kč, Sbor 
dobrovolných hasičů Brno-Bohunice, se sídlem Brno, Ukrajinská 2, IČO 64329933, ve výši 
66.000 Kč, Lužánky - Středisko volného času, se sídlem Brno, Lidická 50, IČO 00401803, ve 
výši 570.000 Kč, Základní umělecká škola Františka Jílka, se sídlem Brno, Vídeňská 52, 
IČO 44993536, ve výši 56.000 Kč a inBalance, z. s., se sídlem Brno, Labská 25, IČO 03570878, 
ve výši 10.000 Kč, 
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„Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Brna, MČ Brno-Bohunice“ č. 08-
008, 009, 010, 011, 012 a 013/22/MČ, které jsou přílohami č. 16 až č. 21 zápisu, ukládá 
starostovi MČ schválené smlouvy o poskytnutí dotace podepsat a vedoucí FO provést příslušné 
finanční operace. Přílohy č. 9 až č. 21 zápisu jsou uloženy na Odboru majetkovém a kontroly. 
Hlasování – 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 

 
11) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje podání žádosti o dotaci z Jihomoravského kraje na 

Podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2022, a to na 
akci „Věcné prostředky pro JSDH Bohunice“ ve výši 94.990 Kč dle předloženého návrhu, který 
je přílohou č. 22 zápisu a ukládá starostovi MČ žádost podepsat. 
Hlasování – 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 

 
12) Rada MČ Brno-Bohunice doporučuje Zastupitelstvu MČ doporučit Zastupitelstvu města Brna 

nesouhlasit s využitím předkupního práva z úrovně statutárního města Brna na koupi nemovité 
věci – garáže bez č. p./č. e., postavené na pozemcích p. č. 428/16 a p. č. 428/29 – zastavěná 
plocha a nádvoří, oba v k. ú. Bohunice při ulici Neužilova, zapsané na LV 10001 pro statutární 
město Brno a ukládá vedoucí Odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko 
Majetkovému odboru MMB. 
Hlasování – 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 

 
13) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí sdělení Českého statistického úřadu o míře inflace 

za rok 2021 pro stanovení maximálních cen za pronájem/pacht pozemků, neschvaluje 
uplatnění míry inflace pro valorizaci nájemného splatného v roce 2022 ve výši 3,8 %, 
ponechává u již uzavřených smluv nájemné za pozemky pod stavbami, nesloužící k podnikání 
nájemce, ve výši 70 Kč/m2/rok, nájemné za pozemky užívané jako zahrádky ve výši 5 Kč/m2/rok 
a pachtovné za pozemky užívané jako zahrádky a pozemky pod zahradními stavbami 
v minimální výši 7 Kč/m2/rok a ukládá vedoucí Odboru majetkového a kontroly postupovat 
v souladu s tímto usnesením. 
Hlasování – 6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen. 

 
Rada MČ v dalším průběhu svého zasedání jednala nejprve o bodu č. 19) a bodu č. 21). 
 
19) Rada MČ Brno-Bohunice schválila návrh na stažení tohoto bodu z programu jednání. 

Hlasování – 7/0/0/7. Návrh usnesení byl schválen. 
 
21) Vzhledem k povaze projednávaného materiálu ohlásila členka Rady MČ paní Mgr. Lucie Stará 

střet zájmů v dané věci. 
 

Rada MČ Brno-Bohunice nejprve hlasovala o návrhu využití společenských prostor 
v polyfunkčním objektu BOHUNKA společností Mateřské centrum Sedmikráska Brno, z. s., Oblá 
51, 634 00 Brno: 
Hlasování – 1/2/3/7. Návrh nebyl schválen. 
 

Poté Rada MČ Brno-Bohunice hlasovala o návrhu využití společenských prostor v polyfunkčním 
objektu BOHUNKA organizací Lužánky – středisko volného času Brno, pracoviště Lány 3, 
625 00 Brno: 
Hlasování – 5/0/1/7. Návrh byl schválen. 

 
Poté se Rada MČ vrátila k projednávání dalších bodů dle schváleného programu. 
 
14) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových 

organizací za rok 2021 takto: 
 

 ZŠ ZŠ MŠ MŠ MŠ MŠ 
 Arménská Vedlejší Amerlingova Běloruská Švermova Uzbecká 
 

HV 394.103,42 610.456,42 0,00 300,00 36.370,14 0,00 
RF 394.103,42 610.456,42 0,00 300,00 36.370,14 0,00 
Fond odměn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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a ukládá jednotlivým ředitelům PO zajistit naplnění rezervního fondu o zlepšený hospodářský 
výsledek za rok 2021. 
Hlasování – 5/0/0/5. Návrh usnesení byl schválen. 

 
15) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí provedená rozpočtová opatření jednotlivých 

příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-Bohunice za rok 2021. 
Hlasování – 5/0/0/5. Návrh usnesení byl schválen. 

 
16) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí přehledy veřejných zakázek realizované v roce 2021 

příspěvkovými organizacemi ZŠ + MŠ Brno, Vedlejší 10, ZŠ Brno, Arménská 21, MŠ Brno, 
Uzbecká 30, MŠ Brno, Amerlingova 4, MŠ Pohádka, Brno, Běloruská 4 a MŠ Brno, 
Švermova 11. 
Hlasování – 5/0/0/5. Návrh usnesení byl schválen. 

 
17) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje použití rezervního fondu příspěvkové organizace ZŠ Brno, 

Arménská 21, ve výši 420.000 Kč, a to na stavební úpravu šaten a pořízení šatních skříněk pro 
žáky v pavilonu B, dále jednoho zájemce, v souladu s ustanovením výjimky z čl. V. Pravidel pro 
zadávání a výběr dodavatelů veřejných zakázek financovaných MČ Brno-Bohunice, a to 
z důvodu odbornosti, kvality uchazeče a kladných zkušeností z předchozích dodávek, pověřuje 
ředitele příspěvkové organizace ZŠ Brno, Arménská 21, zajištěním přípravy, organizací, 
výběrem zhotovitele a realizací výše uvedené veřejné zakázky, v souladu se zněním zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a Pravidly pro zadávání a výběr 
dodavatelů veřejných zakázek financovaných MČ Brno-Bohunice, jmenuje paní Mgr. Danu 
Fialovou Ph.D., členkou výběrové komise za MČ Brno-Bohunice a ukládá vedoucí Finančního 
odboru sdělit toto stanovisko řediteli ZŠ Brno, Arménská 21. 
Hlasování – 5/0/0/5. Návrh usnesení byl schválen. 

 
18) Rada MČ Brno-Bohunice nemá námitek k projektové dokumentaci pro vydání územního 

rozhodnutí a stavebního povolení stavby „Ulice Lány – přechody pro chodce“ z 03/2021, 
zpracovanou projektantem Brněnské komunikace a.s., Útvar dopravního inženýrství, Renneská 
třída 787/1a, 639 00 Brno, IČO 60733098, pro investora Statutární město Brno, Magistrát města 
Brna, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno IČO 44992785, dále ke vstupu na pozemky 
p. č. .876/1, 876/24, 39/2, 713/56, 37, 713/55, 713/3, 713/52, 713/53, 713/54, 816/1, 876/37, 
1197/6, 1197/7, 876/29, 876/34, 2332, vše v k. ú. Bohunice ve vlastnictví statutárního města 
Brna, v souvislosti s projektovou dokumentací „Ulice Lány – přechody pro chodce“ a ukládá 
vedoucí Odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko žadateli. 
Hlasování – 5/0/0/5. Návrh usnesení byl schválen. 

 
20) Rada MČ Brno-Bohunice podporuje akci Spolku LUNGTA, se sídlem Dlouhá 2, 110 00 

Praha 1, IČO 67775845, „Vlajka pro Tibet“, ukládá tajemníkovi úřadu zajistit vyvěšení tibetské 
vlajky na budovu radnice dne 10.03.2022 a sdělit toto stanovisko žadateli. 
Hlasování – 5/0/0/5. Návrh usnesení byl schválen. 

 
 
 
Zapsal: Ing. Otakar Kamarád 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
místostarosta MČ: ..…………………….…… člen Rady MČ: …..……………………….. 
 Milan Hrdlička Josef Juras 


